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Digital Innovator Heutink Groep  (m/v - fulltime)

Het bedrijf
De Heutink Groep houdt zich alweer 108 jaar bezig met het produceren en distribueren van en adviseren over leermiddelen die de 
ontwikkeling van kinderen stimuleren. Begonnen in Nederland, maar inmiddels wereldwijd actief. Het is onze missie om iedereen 
die te maken heeft met onderwijs en ontwikkeling van kinderen te adviseren, informeren en inspireren om zo te helpen het beste uit 
ieder kind te halen. Dit is een continu proces en mede door de steeds veranderende markt is het cruciaal dat we onszelf steeds 
opnieuw blijven uitvinden om onze leidende positie in de onderwijsmarkt te behouden. Zo ook in de digitale wereld!

Onze ambitie
Heutink is van oudsher een wat traditionelere salesorganisatie waarin de focus lag op de verkoop van leermiddelen zoals fysieke 
methodes. Als eerste organisatie in onze branche zetten we de stap om unieke oplossingen voor ICT, netwerken en digitale content 
voor het onderwijs te adviseren en leveren. We grepen de opkomst van digitalisering in het onderwijs aan om Momento te ontwikkelen: 
hét dashboard voor leerkrachten om realtime oefen-, toets- en volgresultaten in te zien. Inmiddels is Momento uitgegroeid tot een 
ketenvoorziening waar bijna 3.000 scholen gebruik van maken en ketenpartijen actief samenwerken. En dat is uniek in onze branche! 
Met de lancering en uitrol van Momento waren we pionier en die rol willen we behouden! We willen blijven vernieuwen in een markt die 
in transitie is op het digitale vlak en willen Momento blijven doorontwikkelen om meerwaarde te kunnen blijven bieden voor de leer-
kracht en daarmee de ontwikkeling van kinderen ten goede komen.

De functie
Als Digital Innovator ben je een pionier in de organisatie, bezoek je events in binnen- en buitenland en heb je veel contact met (poten-
tiële) partners, leveranciers en klanten. In de organisatie werk je samen met een team dat binnen de Heutink Groep verantwoordelijk 
is voor product- en dienstinnovaties. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onder andere het leerkrachtplatform 
Momento en participeert namens Heutink in de educatieve content keten. Je bent de spil in onze organisatie als het gaat om digitale 
innovaties die meerwaarde bieden voor het onderwijs en helpt ze mee in de markt te zetten.

Interne en externe communicatie
Je werkt samen met onder andere verkoop-, inkoop- en marketingcollega’s binnen de Heutink Groep en bent daarnaast direct en  
indirect betrokken bij projecten met uitgevers van leermiddelen waaronder alle participanten van Momento. Je onderhoudt nauw con-
tact met onze klanten (directeuren, leerkrachten en ondersteunend personeel) waarbij je in co-creatie-trajecten innovaties ontwikkelt 
die aansluiten op de behoeftes in de markt.

Stakeholders
•  Intern: directie Heutink Groep, sales-, inkoop- en marketingmanagers, IT- en general managers.
•  Extern: IT-partners, uitgevers, participanten, scholen, Basispoort.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
•  Je houdt je bezig met de doorontwikkeling van Momento.
•  Je ontwikkelt nieuwe (educatieve) applicaties.
•  Je initieert en adviseert directie en sales over nieuwe technologische ontwikkelingen en past deze toe in (nieuwe) producten/diensten. 
•  Je betrekt klanten in een vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen en onderzoekt de behoefte aan en meerwaarde van innovaties.
•  Je werkt relatief autonoom maar houdt nauw contact met management en commercieel projectleiders.
•   Je stelt samen met directie doelen en resultaten vast en werkt actief mee in het behalen hiervan.
•   Je informeert en rapporteert proactief aan onze interne en externe stakeholders.

Wat jij meebrengt
•  Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
•   Ervaring in het onderwijs of affiniteit met onderwijs en ontwikkeling is een pré.
•   Je kunt goed schakelen in een continu veranderende omgeving en tussen de verschillende bedrijven en labels waarvoor je werkt.

Je kunt rekenen op…
...een afwisselende baan in een key positie met veel vrijheid en ruimte om te innoveren in het brede digitale (onderwijs)speelveld.
Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een uitdagende en resultaatgedreven werkomgeving. 

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Wil jij met ons meegroeien, meewerken aan kwaliteit en iets betekenen voor de toekomst? Dan zijn wij heel benieuwd naar jouw  
motivatie en CV. Enthousiast? Reageer dan voor 6 maart 2020 @ Carlijn van ‘t Hof (P&O) via hr@heutink.nl. Neem voor vragen over  
de functie contact op met Daniel de Jonge (Commercieel directeur) via 0548 - 53 66 66.

Ben jij van nature ondernemend en onderzoekend ingesteld? Ben je nieuwsgierig naar en op de hoogte 
van de laatste technologische ontwikkelingen en zie je kansen deze om te zetten naar concrete toepassin-
gen? Ben je zelfstandig, technisch vaardig en een goede projectmanager? Dan is dit de vacature voor jou! 

Help jij ons mee digitale innovaties als integraal onderdeel in onze organisatie te verankeren?


